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DIEVER „Laat op een eenvoudige,
bescheiden manier merken dat je
naast onze medemens staat, in al-
le dorpen die onze gemeente rijk
is.” Die oproep deed burgemees-
ter Rikus Jager aan de inwoners
van de gemeente Westerveld.
Jager benoemde deze week tij-
dens de politieke avond dat de ge-
meente in het kader van CO-
VID-19 de honderdste voort-
gangsrapportage had ontvangen
van de voorzitter van de veilig-
heidsregio. „Dat geeft wel aan in
welke uitzonderlijke periode we
zitten, waarin je al honderd keer
een brief hebt moet sturen. We
moeten constateren dat deze cri-
sissituatie al wel heel lang duurt.”
De burgemeester vertelde dat er
momenteel elf inwoners van
Westerveld besmet zijn met het
coronavirus. „Het lijkt heel wei-
nig, maar tegelijkertijd zijn er
door het virus en de beperkingen

die het met zich meebrengt heel
veel mensen die zich eenzaam
voelen.” 
Jager zei de laatste tijd bezoeken

gebracht te hebben aan mensen
die zich erg eenzaam voelen. „Bij-
voorbeeld met mensen die vlak
voor de viering van hun 60-jarig
huwelijk hun partner hebben
verloren. Dan vraag je als burge-
meester of je alsnog mag langsko-
men voor een gesprek en hoor je
ook over schrijnende gevallen
waarin partners in het verpleeg-
huis verbleven en waar je als
echtgenote niet op bezoek
mocht. Mensen van dik in de
tachtig,die zestig jaar lief en leed
met elkaar gedeeld hebben en
geen afscheid van elkaar hebben
kunnen nemen. Gesprekken die
je niet in de koude kleren gaan
zitten, dat verzeker ik u.” 

Oproep
Volgens Jager zijn veel van de
mensen die hij heeft gesproken
bang om, nu het virus zich weer
verspreidt, weer in de tehuizen te

worden opgesloten. „Sommigen
hebben die eerste periode be-
leefd alsof ze in een gevangenis
opgesloten zaten. Ja er waren er
zelfs die het woord ‘concentratie-
kamp’ in de mond namen omdat
ze werden opgesloten en ver-
vreemd van kinderen en klein-
kinderen.”

Tussen de mensen
Jager riep de raadsleden op ‘tus-
sen de mensen te staan’. „Heb
aandacht voor elkaar, ga in ge-
sprek met mensen. Sta tussen de
mensen, ga niet alleen in gesprek
met de eigen achterban, maar
ook met anderen. En niet alleen
met mensen die zich eenzaam
voelen, maar ook met onderne-
mers die het behoorlijk moeilijk
hebben en waarvan ik weet dat
sommigen het water tot aan de
lippen staat.” ■
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Oproep burgemeester: ‘praat met elkaar’

Voor de bijeenkomst midden in
het natuurgebied was vanwege de
geldende coronamaatregelen
slechts een handvol mensen uitge-
nodigd. De onthulling had echter
niet alleen een sober karakter van-
wege het aantal aanwezigen, ook
het weer werkte niet mee. Slagre-
gens en harde wind maakten de
omstandigheden er zeker niet
prettiger op. 
Bij de bijzondere bijeenkomst op
het Holtingerveld donderdagmid-
dag waren ook directe nazaten
aanwezig van mannen die in de
Tweede Wereldoorlog in het ba-
rakkenkamp hadden verbleven.
Naast gevangenen waren dat ook
Joodse mannen die gehuwd waren
met een niet-Joodse vrouw. De
mannen waren verplicht tewerk
gesteld en moesten meehelpen
met de realisatie van het vliegveld.
Uiteindelijk hadden Mirjam Freu-

denthal en Sippora Stibbe de eer
om het monument te onthullen.
Hun beider vaders verbleven in de
Tweede Wereldoorlog in het ba-
rakkenkamp aan De Doeze.

Veel te gevoelig
Historicus Jannes Westerhof uit
Darp had eerder de bijeenkomst
geopend met een terugblik. „De
aanleg van het vliegveld tussen
de dorpen van de toenmalige ge-
meente Havelte greep diep in op
het leven van de inwoners en op
de onderlinge verhoudingen.
Daarover praten lag na de oorlog
veel te gevoelig. ‘Geweest is ge-
weest’, u kent dat wel. We moes-
ten vooruit”, zo verhaalde Wes-
terhof, die vervolgde: „Maar die

tijd is geweest. Nu, 75 jaar na de
bevrijding, is de belangstelling
voor de oorlog weer groot. Het NI-
OD en het Herinneringscentrum
Westerbork kunnen de vraag
naar gegevens bij lange na niet
bijbenen.”

Minder bekend
Over de historie van het Holtin-
gerveld, met name de bezettings-
jaren, is al veel gezegd én ge-
schreven. Dat de Duitsers voor
hun Fliegerhorst eerst Darp met
de grond gelijk maakten is in de-
ze regio in het collectieve geheu-
gen gegrift. Dat er in totaal zo’n
3500 dwangarbeiders werden in-
gezet om het vliegveld uit de
grond te stampen, die rondom de

bouwplaats in diverse barakken-
kampen waren ondergebracht, is
ook gedocumenteerd. Veel min-
der bekend is dat zich onder hen
ook circa vijfhonderd Joodse
mannen bevonden. En dat prik-
kelde Wim van der Wijk. De 76-
jarige Havelter, oud-directeur ge-
meentewerken, schreef al ver-
schillende boeken over de streek-
geschiedenis. Het afgelopen jaar
verdiepte hij zich in de geschie-
denis van het barakkenkamp, en
dan vooral in het Joodse contin-
gent dwangarbeiders dat mee-
hielp met de aanleg van het nazi-
vliegveld.

Historie doorgeven
Van der Wijks speurtocht heeft

geresulteerd in een nieuwe publi-
catie: De gemengd gehuwde Jo-
den in Havelte in oorlogstijd. De
auteur bood het boek aan Anneke
Smit aan. De leerkracht van
groep 7/8 van de basisschool in
Darp kreeg de boodschap mee de
geschiedenis van het Holtinger-
veld en de Tweede Wereldoorlog
mee te geven aan de kinderen.
Aan voorzitter Jelle Kootstra van
Stichting Museum Vliegveld Ha-
velte WOII overhandigde Van der
Wijk daarna een stuk staal. De
stichting wordt verantwoordelijk
voor het levend houden van de
geschiedenis en het onderhoud
van het monument. ■
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Historie gaat een generatie verder
■ Monument en boek herinneren aan voormalige barakkenkamp op Holtingerveld

DARP Een nieuw monu-
ment in het Holtinger-
veld herinnert aan de
aanleg in de Tweede
Wereldoorlog van het
voormalige vliegveld
Havelte en in het bij-
zonder aan het voor-
malige barakkenkamp
aan De Doeze. Tijdens
de onthulling werd
donderdagmiddag
ook het eerste exem-
plaar van het boek
‘De gemengd gehuw-
de Joden in Havelte in
oorlogstijd’ gepresen-
teerd.

Anneke Smit, leerkracht van groep 7/8 van de basisschool in Darp, krijgt van auteur Wim van der Wijk het eerste exemplaar van
het boek ‘De gemengd gehuwde Joden in Havelte in oorlogstijd’. Gerrit Boer

Er moet zo spoedig mogelijk een
ovonde worden aangelegd op de
plek waar de N353 en de Oost- en
Westvierdeparten elkaar kruisen.
Dat punt ligt op de provincie-
grens tussen Friesland en Dren-
the, op de weg van Noordwolde
naar Wilhelminaoord. 
Het Friese CDA-Statenlid Rendert
Algra uit Jubbega maakt zich hier
hard voor, omdat op de kruising
sinds het jaar 2000 zeker twaalf
ernstige ongelukken met letsel
zijn gebeurd. De meeste daarvan
ontstonden door het niet verle-
nen van voorrang. 
Het laatste ongeval, waarbij
meerdere gewonden vielen, was
vorige week dinsdag. Sinds juni
waren er vier ongevallen met
letsel. Later deze maand praten
Provinciale Staten van Friesland
over de verkeerssituatie.

WILHELMINAOORD

Ovonde tegen
ongelukken


